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Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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AZERBAYCAN / BAKÜ
Azerbaycan Devlet
İktisat Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi

Fakültemizde eğitim öğretim
aksaksız olarak devam etmektedir.
Birinci dönemin tamamlanması ile
öğrencilerimiz final sınavlarına hazırlanmaya başladılar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
* TÜSİAB’ın, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile yapmış
olduğu işbirliği protokolü çerçevesinde, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültemizin Turizm Bölümü
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öğrencilerine, Kafkas City Hotel
Genel Müdürü Ali Hasdemir tarafından bir konferans verildi. Öğrencilerimiz, iş dünyası ile eğitim
camiası arasındaki işbirliğini güçlendirmek amaçlı bu konferanslarla, başarılı işadamları ile buluşturularak başarı öykülerinden istifade
etme imkanı bulmaktadır. Önümüzdeki günlerde de devam edecek
olan konferanslardan birini gerçekleştiren sayın Hasdemir’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf:1)
* Fakültemiz mezunlarını bir
araya getirmek, mezunlarımızla
bağlarımızı pekiştirmek, mezun-

larımızla öğrencilerimiz arasında
iletişim kurmak, bilgi akışı sağlamak, fikir alışverişinde bulunmak,
misyon ve vizyonumuzun farkında olarak, ele ele fakültemizi daha
ileriye taşımak amacıyla Mezunlar
Toplantısı düzenledik.
Dekan vekilimiz Yusuf Aliyev
hocamızın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda (Fotoğraf:2), Mezunlarımıza ve öğretim görevlilerimize tek tek söz verilerek fikir
alışverişinde bulunuldu. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için yapmamız gereken planlandı ve karara bağlandı. Kararlarımızı hayata
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geçirme çalışmalarını yürütmek
üzere, mezunlarımızdan Fariz Caferov, oybirliği ile koordinatör seçildi. Kıymetli mezunumuz Fariz
Caferov’un mezun olduğu kurumun daha da ileriye taşınması için,
fedakarca çalışacağı ve üstün başarılara imza atacağına inancımız
tamdır. Bu birleşme, bütünleşme ve
ileriye taşıma azminin mezunlarımıza aşılanmasına ön ayak olanları
kutluyor, başarılar diliyoruz. (Fotoğraf: 3)
* Fakültemizde periyodik olarak verilen seminerler çerçevesinde
Basın ve Sanat Akademisi kurucusu Mahire Ahmedova, “Sosyal Hayatta ve İşte Protokol Kuralları”
başlıklı bir konferans verdi. Öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanması amaçlı düzenlenen konferans
büyük ilgi gördü. Programın sonunda, Sayın Ahmedova’ya, bölüm
başkanımız tarafından bir teşekkür
belgesi takdim edildi. (Fotoğraf: 4)
* Periyodik konferanslarımızdan bir diğeri de, Dünya Bankası
Projeleri uzmanı Şahin Penahov’un
vermiş olduğu “Küresel Bağlamda,

Binyılın İnkişaf Problemleri” idi.
Sayın Penahov, BMT’nin kurulması, Azerbaycan’daki faaliyetleri
ve Dünya Bankası Projeleri konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Özellikle Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğrencilerimiz için çok faydalı
olduğuna inandığımız konferans
dolayısıyla, Dekan vekilimiz Sayın
Yusuf Aliyev, Penahov’a “Teşekkür
plaketi” takdim etti. (Fotoğraf: 5) Sayın Penahov’a tekrar teşekkür ediyor,
ilişkilerimizin devamını diliyoruz.
* Dekanımız Sayın Prof. Dr.
Eyyüp Aktepe hocamızın sağlık
durumu dolayısıyla Türkiye’ye ani
dönüş yapması üzerine, Sayın Prof.
Dr. Bahattin Rızaoğlu hocamızı dekan tayin ettik. 24 Aralık itibariyle
görevine başlayan kıymetli hocamız için fakültemizde bir takdim
toplantısı düzenlenerek, öğretim
görevlilerimiz ve öğrencilerimizle
tanıştırıldı. Ayrıca üniversite senatosunda dekan olarak takdimi
yapıldı. Sayın Rızaoğlu, kendisini
tanıttıktan sonra, birlik ve beraberlik konusundaki hassasiyetini ifade
ederek, el birliği ile fakültemizi

layık olduğu yere taşımaya azimli
olduklarını ifade ettiler. Sayın dekanımıza başarılar diliyoruz. (Fotoğraf: 6)
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* T.C. Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdülgafur
Büyükfırat ve Tömer Müdürü İdris
Göbütoğlu Lisemizi ziyaret ederek
faaliyetlerimizle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Sayın Büyükfırat
ve Göbütoğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
* Lisemizin konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz Milli Lider
Haydar Aliyev’i Anma proğramımıza kıymetli milletvekilimiz
Ganire Paşayeva başta olmak üzere, gönül dostlarımız, velilerimiz,
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldılar. (Fotoğraf: 7) Sayın Paşayeva, Milli Lider Haydar
Aliyev’in hayatı ve Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne hizmetleri anlattı.
Konuşmasının ardından, mezunlarından tamamının çeşitli üniversitelere yerleştiği lisemizdeki başarı-
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lı eğitim için, başta Kurucu Genel
Başkanımız Prof. Dr. Turan Yazgan
olmak üzere, Genel Başkanımız
Közhan Yazgan, okul müdürümüz
Ali Bey ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ederek her konuda lisemize destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Anma Proğramı
öğrencilerimizin hazırlamış olduğu
bir birinden güzel sunumlarla son
buldu. (Fotoğraf: 8-9) Sayın milletvekilimize nazik ziyaretleri için
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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* İlköğretim bölümü öğrencilerimiz “Tutum, Yatırım ve Türk
Malları Haftası” nı büyük bir coşku ile kutladı. Özellikle, 3-A sınıfı
öğretmeni Hilal Kışla Arslan’ın hazırlamış olduğu kutlama proğramı
öğretici ve eğitici olması bakımından takdirle karşılandı. Bu vesileyle kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz. (Fotoğraf: 10-11)
* 31 Aralık Dünya Azerbaycan Türkleri’nin Birlik günüdür.
Hemreylik Günü olarak kutlanmakta olan bu gün, dünyanın dört
bir yanında yaşayan Azerbaycan
Türkleri’nin “bir” oldukları mesajını dünyaya duyurmak amaçlıdır.
Bu bütün dünyada yaşayan
Azerbaycan Türkleri için bir zaruret ve manevi ihtiyaçtır. Azerbaycan Türkleri’nin yoğun olarak
yaşadıkları, faaliyet gösterdikleri
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 70’den fazla ülkede Hemreylik
Günü coşku ile kutlanıyor.
31 Aralık Dünya Hemreylik
günü, lisemizin konferans salonunda geniş katılımla, coşkulu bir şekilde kutlandı. Proğram, saygı duruşu
ve iki kardeş ülkenin milli marşlaFotoğraf: 14
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rının okunmasıyla başladı, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bir
birinden güzel sunumlarla doruğa
ulaştı. 9-A sınıfı öğrencilerimizden
Meryem Caferli’nin günün anlam
ve önemini belirten konuşmasının
ardından müzik öğretmenimiz Gönül Hanım’ın yetiştirdiği koromuz
Azerbaycan şarkılarını seslendirdi.
7-B sınıfı öğrencilerimizden Ferid
Rüstemli, milli musiki aletimiz Tar
ile güzel bir seslendirme yaptı.
Öğrencilerimizden Nuray Alisoy’un keman faslı ve Azerbaycan Natık Ritim Gurubu’nun üyelerinden olan öğrencimiz Ümit
Şirinov’un muhteşem ritim gösterisi izleyenleri adeta büyüledi.
Böylesine güzel proğramın hazırlanmasında emeği geçen tüm
hocalarımıza ve öğrencilerimize
teşekkür ediyor, dünyanın her noktasında yaşayan bütün Azerbaycan
Türkü kardeşlerimizin Hemreylik
gününü kutluyor, birliklerinin artarak devam etmesini, tek yumruk
olarak güçlenmesini diliyoruz. (Fotoğraf: 12-14)
* Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin; Hemreylik Günü,
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Yeni yıl, ve Üçüncü çeyrek tatillerinin birleşmesi ile oluşan uzunca
bir dinlenme döneminden sonra,
yoğun çalışma dönemine girerek,
üstün başarılara imza atacaklarına
inanıyor, başarı dileklerimizi tekrarlıyoruz.

İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız - Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
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CELALABAD/KIRGIZISTAN

* Bölümlerimizde eğitim öğretim, Enstitü müdürümüz Yard. Doç.
Dr. İbrahim Akış ve kıymetli hocalarımızın üstün gayretleri ile başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Birinci dönem derslerimiz tamamlanmış olup, sınavlarımız yapılarak
öğrencilerimiz uzunca bir tatile girdi.
* Hazırlık sınıflarımızın Türkçe
eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof.
Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler
Enstitüsü yönetim kurulunca kabul
edilerek uygulamaya konuldu.
* Sancıra Vakfı Başkanı Asılbek
Mambetakunoviç Omorov, Türk
Dünyası Araştırmaları ve Kültür
Merkezi’mizde, “Tibet Kırgızları”
konulu bir konferans verdi. Büyük
ilgi ile takip edilen ve çok faydalı
olan konferans dolayısıyla sayın
Omorov’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 15-16)
* Türk Dünyası Kırgız-Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve
Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi Yönetim kurulu toplantısında
yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini yaptık.
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* Türk Dünyası Araştırmaları
ve Kültür Merkezi’miz düzenlediği
Yeni Yıl kutlamasına hocalarımız
ve öğrencilerimiz katıldı. Enstitü
Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Akış yaptığı kutlama konuşmasında 2015 yılının Türk Dünyası’nın
birlik ve beraberliğine vesile olması temennisinde bulunarak hocalarımızın ve öğrencilerimizin yeni
yılını kutladı. Hocalarımızdan Prof.
Dr. Elmira Huribayeva, Öğr. Gör.
Caynagül Arstanova, Öğr. Gör. Sacide Yılmazel de birer konuşma yaparak 2015 yılının sağlık, mutluluk
ve başarı getirmesini dilediler.

Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Yeni Yıl Programı’na enstitümüzün tüm hocaları ve personeli
katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç Toktamamatov’un
kutlama konuşmasının ardından
Enstitü Müdürümüz Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Akış hocalarımızın ve personelimizin yeni yılını kutladı. (Fotoğraf: 17-18)
* Türk Dünyası Kırgız-Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik genel
kurul toplantısı yapılarak eğitim
öğretim proğramımız yeniden gözden geçirildi.
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